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I N H O U D
Goed nieuws is geen nieuws. Daarom horen en lezen we voornamelijk
berichten over alles wat er misgaat in de wereld. Voor economisch nieuws
geldt dat ook. Daarmee zitten we in een negatieve spiraal waarbij we
elkaar ook de put in praten. Elke vorm van ‘peptalk’ wordt daarbij meteen
om zeep geholpen door deze te voorzien van kritiek waaruit blijkt dat het
slecht gaat. Een vicieuze cirkel die nauwelijks doorbroken kan worden.
De werkelijkheid van elke dag is inderdaad niet florissant. Bedrijven vallen
om, vermogen verdampt en zo kan ik het rijtje nog wel aanvullen.
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Kijken we echter naar langetermijncijfers dan horen we nog steeds bij de

Kop
d’r
veur!

landen waar mensen het gelukkigst
zijn, staan we op de 5e plek wereldwijd qua innovatiekracht, neemt onze
levensverwachting nog steeds toe en
horen we als klein landje bij de top 20
van grootste en sterkste economieën.
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Maar die feiten zijn abstract en dus

24

moeilijk te pakken. Veel minder abstract
is het feit dat jouw huis al lang te koop
staat tegen een lagere prijs dan de

Siem Jansen

aankoopprijs. Concreet is het faillis-

jansen@nom.nl

sement van het bedrijf waar je werkt of

@siem_nom

de lagere omzet waardoor er gesneden
moet worden in kosten met als gevolg
ontslagen.

Tegelijkertijd zijn er ook veel positieve ontwikkelingen die we graag
met u delen. Heel concreet zijn de presentaties van bedrijven en projecten gericht op economische dynamiek in deze NOMMER. Met deze
positieve verhalen kleuren we de werkelijkheid tenminste objectiever in,
want ondanks alle negatieve signalen blijven bedrijven investeren in vernieuwing en dat vormt de basis van een sterker en gezond economisch
klimaat. Als NOMMER’s werken wij daar graag aan mee!

Ons advies? Kop d’r veur! Want we zijn het gewend om tegenwind te
hebben en toch vooruit te komen.
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NOMMER is een magazine van N.V. NOM en speciaal
bedoeld voor relaties en iedereen die geïnteresseerd is
in de activiteiten van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor het Noorden. NOMMER is open,
toekomst- en resultaatgericht en beschrijft de economische
ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven
en werken in Groningen, Friesland en Drenthe.
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Compensatie-instrument geeft Noordelijke industrie structurele impuls

Op zoek naar een passende financiering voor uw bedrijf? Doe de NOM
financieringscheck op www.nom.nl en ontdek of wij uw toekomstige
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Het laatste nieuws, highlights uit economisch Noord-Nederland, artikelen

toestemming van de N.V. NOM of andere auteursrecht-

over u en collega-ondernemers maar ook de mogelijkheid om u snel te

hebbenden. Alle gegevens zijn onder voorbehoud, en er

abonneren op de NOMMER of de elektronische nieuwsbrief en ons te volgen
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op Twitter of LinkedIn.

NOMMER is een uitgave van N.V. NOM, Investerings-
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Pioniersrol NOM
betaalt zich uit
Koopt ons land defensiematerieel bij een buitenlandse partij, dan dient deze tegen-

en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Paterswoldseweg 810, Groningen.

orders te plaatsen bij Nederlandse bedrijven. Dit heet compensatie en kan zowel

Telefoon (050) 521 44 44, www.nom.nl.

militaire als civiele opdrachten betreffen. In 2000 startte het toenmalige ministerie van

Cover: Geert Buiter (NOM) en Paul Schipper

Economisch Zaken met ‘Compensatie in de regio’. Doelstelling was het compensatie-

(Nedmag Industries) op het terrein van Nedmag
in Veendam.

instrument meer ten goede van het industriële MKB te laten komen. Noord-Nederland
werd proefgebied en de NOM pakte dit samen met EZ op. Met zoveel succes dat het

Oktober 2012

programma in 2005 een landelijke uitrol kreeg. Per 1 december loopt het formeel ten
einde. Tijd om de balans op te maken.

}
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op defensiegebied, enzovoort - en de NOM organiseerde
beursbezoeken en bijeenkomsten met compensatieplichtige
bedrijven. De laatste jaren was bij de NOM Wubbo Everts,
projectmanager Foreign Direct Investment, de trekker. ‘Het
was heel hands-on, met altijd een goede opkomst. Het prettige van regelmatige bijeenkomsten is dat bedrijven onderling van elkaar kunnen leren: ‘Hoe pak jij dat aan?’

Aantoonbare resultaten
Everts spreekt van een succesvol programma, met aantoonbare resultaten. ‘De interne organisatie van deel-

Samen participeren

voortbouwend op de invulling van compensatiever-

aerospace een kernactiviteit gemaakt. Zo zijn Variass en

Ter afsluiting van het programma ‘Compensatie in de regio’

Nederlandse onderzoeksinstituten en bedrijven, waaronder

Machinefabriek VanderPloeg dankzij het compensatie-

organiseerden de regionale ontwikkelingsmaatschappijen

Fokker Aerostructures in Hoogeveen. Bedrijven vertelden

instrument structureel in de defensiemarkt actief gewor-

en EL&I het symposium Industriële Samenwerking

op het symposium over hun successen met compensatie,

den. En Neways in Leeuwarden besloot er een aparte

& Compensatie. Op 11 oktober ging het in Harderwijk

EL&I verzorgde een terugblik op de compensatieprojecten

businessunit voor op te zetten. Als NOM hebben we

over ‘Regionale successen in internationaal perspectief’.

2005-2012 en een vooruitblik op industriële participatie en

mede de voorwaarden geschapen om het MKB toegang

Speciaal overgekomen uit de USA was Gwen Kopsie (foto),

het topsectorenbeleid. In samenhang daarmee klonk uit de

tot de defensiemarkt te verschaffen. Met onze initiatieven

Vice President International Strategic Partnerships, Boeing

hoek van de ontwikkelingsmaatschappijen een oproep tot

hebben we bedrijven wakker geschud. Wij kunnen hen

Defense, Space & Security. Zij schetste hoe het concern

‘samen participeren’.

resultaat. Everts wijst op Boeing dat heeft geïnvesteerd in

werkers) markten als defensie, industrie, medisch en

het is een interessante markt met langlopende contracten

een hydrauliekopleiding aan de Hanzehogeschool, ten

watertechnologie, primair in Duitsland, Zweden, E
 ngeland

en werk van behoorlijk niveau. De eisen liggen er erg

behoeve van het Hydrauliekcluster van Noordelijke bedrij-

en de Benelux. Directeur Henk Smid: ‘De NOM heeft ons

hoog, net als in de offshore industrie’, zegt Gert Vinke,

ven. ‘Studenten konden stage lopen bij Boeing, dat waren

wegwijs gemaakt in de defensiemarkt en gewezen op de

verantwoordelijk voor sales & marketing. Het werken

In Noord-Nederland is het begonnen met ‘Compensatie

fantastische kansen.’ En Lockheed Martin bijvoorbeeld

mogelijkheden van compensatie. Anders hadden we

voor de defensiemarkt, aan de hand van compensatie-

in de regio’. Eind 2000 detacheerde het Commissariaat

investeerde in het kader van compensatieverplichtingen

hiervoor niet zo snel gekozen, want het is toch een

contracten, heeft bijgedragen aan de verdere profes-

Militaire Productie (CMP) van EZ z’n medewerker

in een gentherapieproject met het Universitair Medisch

moeilijk doorzichtige markt. Het gaat bij potentiële

sionalisering bij VanderPloeg en daarmee ook aan groei

verantwoordelijk voor regionale ontwikkeling, Ko van

Centrum Groningen en de RuG.

opdrachtgevers om langdurige kwalificatierondes. Sinds

in andere sectoren, aldus Vinke. De start in de defensie

nemers is verbeterd, er is samenwerking tussen partijen
uit voortgekomen en een aantal heeft van defensie en

plichtingen lange-termijn partnerships is aangegaan met

informeren en introduceren, maar uiteindelijk moeten
ze het wel zelf doen.’ In de civiele sfeer was er eveneens
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Wubbo Everts, everts@nom.nl of 06 215 18 497.

2006 leveren we voor het CV90 infanteriegevechtsvoer-

markt in 2003 bracht versnelling in het proces om de

bedrijven om in kaart te brengen hoeveel van hen het

Variass

tuig van BAE Systems Hägglunds technologisch hoog-

kwaliteit en het projectmanagement naar een hoger

compensatie-instrument zouden kunnen gaan benutten.

Hightech-bedrijf Variass bedient vanuit de vestigingen in

waardige communicatie- en navigatiesystemen aan Saab

niveau te brengen. Zo wordt het kwaliteitssysteem dat is

‘Een fantastische ervaring. Ik was vaak verbaasd over de

Veendam (100 medewerkers) en Leeuwarden (25 mede

Aerotech. Dat is nu een zeer gewaardeerde klant geworden,

opgezet voor het lassen van pantserstaal nu ook gebruikt

technologieën en de competenties van die bedrijven.

waarmee wij vanuit een no-nonsense houding een klik

voor andere toepassingen en markten, zoals de offshore.

Velen kwamen op deze manier voor het eerst met die

hebben en in een open cultuur samenwerken. We heb-

markt in aanraking en voor sommigen is het nu een

ben al diverse defensieprojecten voor hen gedaan, los

Toekomst

belangrijke pijler onder hun bedrijf.’

van compensatieverplichtingen. Dankzij compensatie

Eind 2012 loopt het project ‘Compensatie in de regio’

zijn we ons meer gaan toeleggen op export en dat maakt

ten einde. Bovendien krijgt, onder druk van Europese

nu al 20% van de omzet uit.’

regelgeving, het compensatie-instrument een andere,

Amerongen, bij de NOM. Hij bezocht ruim honderd

Hands-on netwerk

beperktere invulling onder de noemer ‘industrial parti-

De NOM startte vanuit haar TxU-programma het project
Compensatieorders en Van Amerongen’s eerste inventari-

Machinefabriek VanderPloeg

cipation’. Gelukkig is de impuls die compensatie in de

satieronde leverde een groep van 25 bedrijven op, die in

Ook Machinefabriek VanderPloeg in Leeuwarden (ruim

afgelopen jaren aan de Noordelijke industrie heeft gegeven

een netwerk aan de slag gingen. Op de agenda stonden

65 medewerkers) heeft werk gedaan voor de CV90, zoals

structureel van aard. Bedrijven hebben zich weten te

onder meer informatievoorziening over het verwerven van

de constructie van de geschutskoepel. ‘Het contact met

versterken, niet alleen in de defensiemarkt maar ook in

orders bij internationale defensiebedrijven - dat ging over

het CMP en de NOM triggerde ons om ons te verdiepen

andere, civiele markten.

proposals, presentatie, kwaliteitsnormen, speciale regels

in de defensiemarkt. Daar waren we heel blij mee, want
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NOMbassadeur

PA U L S C H I P P E R | Nedmag Industries

Nedmag: parel voor het Noorden
8

9

Deze keer was het aan Geert Buiter, plaatsvervangend directeur en manager
NOM Finance, om iemand voor te dragen als NOMbassadeur. Hij hoefde
er niet lang over na te denken en benaderde Paul Schipper, managing
director van Nedmag Industries, die er op zijn beurt enthousiast op reageerde.
Geert is van mening dat het bedrijf zich wel wat meer mag profileren. ‘Juist
nu. Nedmag laat zien dat het ook anders kan. Het verhaal van Nedmag is
erg inspirerend, ik vertel het dan ook graag aan anderen.’

Nedmag is een bijzonder bedrijf en

Wat vooraf ging

onbekend bij heel veel mensen. Geert

Zo’n 225 miljoen jaar geleden, in het Perm, lagen de werelddelen dicht

Buiter vindt het jammer dat je, als het

tegen elkaar aan, met ergens tussenin een binnenzee. Daar, op die plek,

over Nedmag gaat, meestal hoort: Dat

ontstond in de loop van heel veel jaren, een laag magnesiumzoutchloride.

is toch dat bedrijf aan de N33, met die

Eind jaren 70 stuitte Shell, bij boringen naar gas, op deze unieke laag,

silo’s en die witte zakken die op de kade

de zogenoemde Zechstein-zoutlaag, die zich bleek uit te strekken over

staan? Wat doen zij eigenlijk? ‘Als je

het hele noordwesten van Europa. Bij Veendam lag dit zout zo dicht aan

dan vertelt dat we hier een mijn hebben

de oppervlakte, 1,5 tot 2 kilometer diep, dat dit een logische plek was

en zout uit de grond halen, dan hoor je

om een mijn te slaan. Via dochterbedrijf Biliton ontstond zo Nedmag,

altijd hetzelfde: Ongelooflijk, en dat in

het mijnbouwbedrijf om dat zout omhoog te halen.

Veendam! Economisch gesproken komt
het hierop neer: dat vanuit Veendam

Zoutwinning

wereldhandel wordt bedreven, de werk-

Door water via pijpen in de laag magnesiumchloridezout te injecteren

gelegenheid in het Noorden fors wordt

wordt het zout in de bodem opgelost zodat het naar boven gehaald en

gestimuleerd en er ook nog eens sprake

verder verwerkt kan worden in de state-of-the-artfabriek van Nedmag.

is van indrukwekkende groeicijfers. Wij

De kwaliteit van de magnesiumchloride is zo uitzonderlijk dat de pro-

als NOM zijn trots dat we zo’n bedrijf als

ducten die ervan gemaakt worden buitengewoon hoogwaardig zijn.

Nedmag in portefeuille hebben.’
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Facts & figures
Bij Nedmag werken 145 mensen +++ Er is de laatste 5 jaar een omzetgroei van 43% gerealiseerd, waarvan 75% betrekking
heeft op Europa en 25% op daarbuiten (en dat laatste percentage groeit nog gestaag) +++ De omzetverwachting voor 2012
is 110 miljoen euro +++ Er wordt jaarlijks tussen 6 en 10 miljoen euro geïnvesteerd.

is het in deze situatie beter om te wachten? Nedmag is
natuurlijk een bedrijf dat op de langetermijn is gericht.
En de NOM en Lhoist zijn dat gelukkig ook. Samen
besloten ze dat we toch die miljoeneninvestering moesten doen. En dat heeft goed uitgepakt. Op dat moment
ervaar je de kracht en kwaliteit van je aandeelhouders.’

Blijven investeren
Nedmag groeit hard, met name ook buiten Europa, dat
komt onder andere door de hoogwaardige producten en
de uitstekende technologie. Paul: ‘We zijn met 3 productgroepen in 96 markten actief. Samen met onze aandeelhouders hebben we een aantal productgroepen aangewezen
waar we de komende jaren nog meer tijd en energie in

Bassin waar hoogwaardig calciumchloridezout wordt gevormd.

willen steken. Door uitbreiding van onze R&D-afdeling,
bijvoorbeeld, maar ook door samen te werken met andere

10

partijen, bedrijven maar ook universiteiten in Nederland
}

Producten en toepassingen
Nedmag produceert verschillende producten.
Doorgebrand magnesiumoxide bijvoorbeeld (DBM: dead
burned magnesia), gebrande briketten gemaakt uit zout en
kalk, waarmee vuurvaste stenen worden gemaakt voor het

Focus op de langetermijn

en Duitsland. We blijven ook investeren in onze mede-

In 1980 startten de activiteiten van Nedmag. Het bedrijf

werkers. Onze medewerkers zijn zeer goed opgeleid en

is na Shell Biliton nog verschillende malen van eigenaar

vakkundig, en werken hier al lang. Door te investeren in

enerzijds een regionaal noordelijk bedrijf en aan de andere

gewisseld. De laatste 15 jaar is de situatie stabiel te noe-

talentontwikkeling en opleidingen kunnen we ons hoge

kant enorm internationaal. Wat wij willen is dat we samen

men. Onder andere door de prima combinatie van aan-

kwaliteitsniveau handhaven en nog verder verbeteren.’

met de mensen in het bedrijf het ook daadwerkelijk sterk

deelhouders NOM (50%) en Lhoist (50%), een Belgisch

gieten van staal of cementovens.
De magnesiumchloride wordt veel gebruikt in hoogwaardige chemische producten. Het naast Nedmag gelegen
Kisuma heeft speciaal voor de zuiverheid van de magnesiumchloride vanuit Japan voor een tweede vestiging in
Veendam gekozen (Kisuma richt zich op het produceren
van hoogwaardige magnesiumverbindingen). Verder wordt
magnesiumchloride gebruikt in de wellnessindustrie, voor
stof- en gladheidsbestrijding en bij afvalwaterzuivering.
Het andere zout dat vrijkomt tijdens het proces, calcium-

11
Paul Schipper (r) bespreekt verdere kansen voor DBM met Geert Buiter (l).

gaan maken, een stabiele toekomst creëren en ervoor zorgen

familiebedrijf dat actief is in de kalk- en lijmsteenmijn-

Veendam, logistieke toplocatie

dat het een aansprekend bedrijf is en blijft voor de regio.

bouw. De laatste 4 jaar is Paul Schipper managing director:

Ook de vestiging in Veendam heeft met het bedrijfssucces

Dat lukt alleen door gemakkelijk en intensief contact. Dat

‘Ik ben blij dat Geert een schijnwerper op ons zet, want

te maken. Paul Schipper is er content mee. ‘Vanuit hier

heb ik met Paul. We begrijpen elkaar goed en weten dat als

Nedmag Industries is echt een parel in het Noorden. In

bereiken we de hele wereld. We vervoeren veel van onze

het heel dringend is we elkaar ook ’s avonds kunnen bellen,

Nederland moeten we trots zijn op onze industrie. Want

producten met schepen en treinen. We zitten dichtbij

of in het weekend. We weten waar we elkaar op aan kun-

industrie heeft toegevoegde waarde. Kijk maar naar een

Groningen Seaports, hebben aansluiting op het kanaal en

nen spreken. Als NOM kunnen we veel betekenen op het

land als Duitsland, een industrieel sterk land, het gaat er

op het spoor, een terminal in de haven van Emden, en

gebied van netwerken, of als het nodig is contacten met over-

hartstikke goed. Belangrijk is de positieve samenwerking

zitten dichtbij Rotterdam. Het is zelfs zo dat we bepaalde

heden, zaken die spelen in en buiten de regio of beleids-

tussen aandeelhouders en Nedmag. Dat weet niet ieder

producten goedkoper naar Oost-Amerika en Oost-Canada

ontwikkelingen. Paul op zijn beurt praat ook gemakkelijk

een, daarom is het goed om te vertellen. Midden in de

kunnen brengen dan de Amerikanen zelf. Ons zeetransport

over de gang van zaken in zijn bedrijf. Dat moet gewoon.

crisis groeien wij nu met 8%. Daarbij hebben onze

is veel goedkoper dan het railtransport in Oost-Amerika.’

Daarvoor zijn de belangen veel te groot.

een moeilijk jaar, toen sloeg de crisis vrij hard toe. We

Elkaar versterken

Ik hoop dat iedereen die vanaf nu over de N33 rijdt een beter

verloren veel volume en moesten op de kosten letten. Op

Geert Buiter voelt zich als aandeelhouder erg betrokken.

beeld heeft van wat daar aan de andere kant van het water

dat moment was de vraag: slaan we een nieuwe mijn of

‘Het is natuurlijk een prachtige combinatie. Nedmag is

ligt. Namelijk Nedmag, een echte parel voor het Noorden.’ 

aandeelhouders ons goed geholpen. 2009 was even echt

chloride, wordt gebruikt bij de productie van voedingsmiddelen, bijvoorbeeld bij bier en zuivel, maar ook in de olieen gaswinning.
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DEWEEKVAN

N O M M E R A l l a r d v a n D i j k | 1 5 - 2 1 s e p tem b er 2 0 1 2
Projectmanager Ontwikkeling & Innovatie.

Contact opnemen met Allard van Dijk?
Dat kan via avandijk@nom.nl of 06 55327767.

Eerst een verzuchting die veel mensen herkennen. Als je

met een ‘nerd’ van Bosch-Rexroth. Zij passen goedkope ABS-

beide werkt, rond 45 bent en puberende kinderen hebt, is

sensoren uit de automotive toe om de belasting en vervor-

het leven een soort logistiek proces. Zaterdagochtend even

ming van assen te meten. Beetje ‘tweaken’ en er wordt weer

in model zakken met de krant. Mijn dochters hockeyen, dus

wat meer rendement uitgeperst. Nog een fantastische stand:

vaak ergens tussen 8.15 (!) en 13.30 spelen of rijden. Soms

een Duitse machinefabriek die een machine heeft bedacht

zelfs ‘hulp’ coachen (zonder hockey-achtergrond ...). Zondag

om de bladen te vormen uit een soort sandwichpaneel i.p.v.

uitrusten, familiebezoek en klussen aan en in huis. Dan pakt

ze van composiet te maken in een mal. Na de rest van de

de komende werkweek al weer op.

hallen in straf tempo gelopen te hebben, een bratwurst op
het binnenplein, terug naar de stand. Ik wil nog even langs
de mannen van Lagerwey op ons paviljoen, maar die zijn

■ Maandag

continue in gesprek met ‘verre’ buitenlanders. Chinezen,

Teamoverleg. Snel een rondje waar iedereen mee bezig is

12

Pakistani, lopen af en aan. De naam blijft legendarisch in de

en bespiegelingen over en weer hoe zaken aan te pakken.

suggereren, wie dan wel? Ter voorbereiding op de middag

deun mee. Daar zijn de voorzieningen nieuw en ruim en dat

windwereld. Rond drie uur neem ik afscheid en ga richting

Bij mij staat een innovatie van Callidus Joure hoog op de

bellen met René Pie van Energy Art. De NOM ontwikkelt mee

is zichtbaar aan de offshore wind-klandizie. Eemshaven staat

huis. Geen files, dus ik kan rond acht uur thuis in Heerenveen

agenda. Ze hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om

en investeert in zijn bedrijfsconcept dat lokale, collectieve be-

naast NNOW op de beurs.

het avondeten opwarmen. Opa en oma zijn er nog want

offshore windkabels aan te leggen. Vanuit het door de NOM

drijven ontzorgt met een back office en een dienstenpakket

Een kleine 600 KM, 4 ‘Snelle Jelle’s’ en tig koppen koffie

mijn vrouw is ook aan het werk.

getrokken Northern Netherlands Offshore Wind (NNOW)

richting klanten. Het daarover sparren met ontwikkelpartner

verder rijd ik Husum aan. Ik parkeer op een militair vliegveld

cluster ben ik er erg op gebrand dit naar te markt te helpen.

Eneco en andere leveranciers maakt me regelmatig duidelijk

en de expo-pendelbus brengt me richting complex van

Mogelijk brengt dit een deel van de kostenreductie waar de

dat de meeste van hen die ontwikkeling van ‘samen-lokaal-

8 tenthallen. We staan met NNOW op het Holland Paviljoen.

■ Vrijdag

sector van droomt. Deze maandag een winddag want

groen-zelf-doen’ nog moeten absorberen. Daar helpen we bij

De consequente vormgeving met veel oranje en het tulpen-

’s Ochtends achter de laptop om achterstallige mail te

’s middags naar Promorfo in Heerenveen. Na de dip in 2011

met het oog op Noord-Nederlandse werkgelegenheid. Eneco

logo blijft goed en herkenbaar. Een breed lachende Gert-Jan

beantwoorden. Ik neem in gedachten de meeting van later

heeft Martinus Wijma bakens verzet en is weer aan de weg

heeft overigens pro-actief veel aandacht voor coöperaties.

Mooi van Aquatech uit Joure meldt dat het voor hem nu al

op de dag door. Deze is belangrijk want tijdens het overleg

een succes is. Goeie, nieuwe contacten. Dat hoor ik natuur-

zullen de laatste stappen voor het afmaken van een project-

omhoog begonnen. Met zijn monstrueuze freesmachine die
mallen voor grote composiet constructies maakt, liggen er

Voordat ik naar Veendam vertrek langs Stephanie van ons

lijk graag. Even kennismaken met de andere standhouders

plan besproken worden. Het is een vernieuwend plan,

in de windenergie zeker kansen. We wisselen ontwikkelingen

communicatieteam. De laatste voorbereidingen voor de

en dan een eerste rondje over de beurs. Vandaag tent 4

misschien zelfs geschikt voor een innovatiecontract met het

uit en bestendigen de relatie met NNOW.

grote windenergiebeurs in Husum waar NNOW met 6 leden

- staan we zelf - en 5 moet nog lukken.

Rijk. Dat is de nieuwe werkwijze om innovatiebudgetten
marktgericht te verdelen over bedrijfsleven en kennisinstel-

staat om duidelijk te maken dat we in de offshore wind

■ Donderdag

lingen. De secretaris van het bestuur van de coöperatie die

Het bestuur van de coöperatie i.o. maakt stapjes vooruit

Rond 7.00 uur op voor lekker Duits ontbijt. Daarna snel rich-

kennis te maken. Dit is zo’n maatschappelijke onderneming.

met haar doelstellingen, producten en diensten. Het is een

ting Husum om de rest van de hallen te doen. Intrigerend

Deze coöperatie gaat samen met haar klanten en met een

afstemmen van energieaanbod, liefst lokaal, duurzaam

soort geboorteproces waarin maatschappelijk belangen van

dat echt de hele keten er staat. Van werven als Keppel-Verol-

consortium van kleine en grote bedrijven de energiehuis-

opgewekt en energievraag. Intelligente energiesystemen

betrokken bewoners en zakelijke belangen van bedrijven in

me met jackup-schepen, ZF met enorme tandwielkasten tot

houding anders vormgeven om echt te ervaren wat daarvan

moeten daaraan bijdragen. De bestuursleden willen ook

evenwicht moeten zijn. Ik voed daarvoor zowel de heren die

leveranciers van de kleinste bouten en moeren. Ik let vooral

het effect is. Het is een goeie meeting, want er worden knopen

nog andere diensten aanbieden om het niveau van inkoop-

de bewoners vertegenwoordigen als de Raad van Toezicht

op leveranciers van systemen voor monitoring en control

doorgehakt over rollen en posities van partijen en welke

collectief te ontstijgen. Voor collectieven ligt trouwens nog

met denkrichtingen. Van Veendam naar huis en tas inpakken

van de processen in turbines. Dit omdat NOM O&I aankno-

experimenten we nu en later willen doen.

een wereld open. Ik geloof in deze harde economische tijd

voor Husum. Travel light.

pingspunten zoekt voor het verbeteren van processen in

■ Dinsdag

supply chain veel te bieden hebben.

Vanmiddag in Veendam bestuursvergadering van een
coöperatie i.o. die aan de slag wil met het slim op elkaar

een belangrijke rol speelt in het project, schuift ook aan om

in maatschappelijke ondernemingsvormen als de coöpe-

turbines door slimme toepassingen van sensortechnologie.

Rond 15.30 de onvermijdelijke file langs Utrecht. Geeft me

ratie. Deze zet de belanghebbenden aan het roer en biedt

wel lucht om te bellen uit de auto zonder veel aandacht

hen de mogelijkheid om mee te investeren. Als individuele

■ Woensdag

Sensor Universe en NOM denken dat hier nog marktkansen
liggen en trekken samen op bij business development.

voor de weg. Dit project vraagt de nodige steunbetuigingen

burger investeren in collectieven voor economische ontwik-

Vroeg op pad naar Husum. Hamburg doet het goed op

Rondkijkend en hier en daar gesprekken aanknopend is me

en daar praat ik nog een aantal mensen over bij.

keling noem ik dat. Onconventioneel voor de NOM mis-

offshore wind-gebied. Erg veel nieuwe werkgelegenheid en

duidelijk dat de huidige generatie turbines letterlijk volge-

schien, maar als business developers dat al niet meer mogen

een enorm bedrijvencluster. Eemshaven blaast een stevige

propt zit met systemen die de processen volgen. Ik praat
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Ambitie 2012
Fotografie: Buro Brabant

De toptips
van Mario
Doe wat je wilt en waar je goed in bent
Gedrag is dé factor voor succes. Vreemd genoeg doen mensen
meestal wat ze niet willen. Optimisten en pessimisten hebben
allebei gelijk. Als je denkt dat het toch niks wordt, dan wordt
het dus ook niets. Heb je er zin in en wil je vooruit? Grote kans

Dat was dit jaar het thema van het OndernemersCongres

dat je zult slagen.

voor het Noorden dat op woensdag 3 en donderdag

Feedforward in plaats van feedback

4 oktober weer plaatsvond in Martiniplaza in Groningen.

In plaats van te evalueren en achteruit te kijken (wat ging er

Twee dagen vol inspiratie door topcoaches en succesvolle

Tijdens de Business Borrel & Bites werden volop ervaringen

fout en wat moeten we niet meer doen) kun je beter focussen

ondernemers aangeboden door initiatiefnemers ING,

uitgewisseld, werd ontspannen genetwerkt en werden ver-

op oplossingen (wat gaat er goed en hoe gaan we het nog

MKB Noord-Nederland en Syntens, om ondernemers te

rassende nieuwe plannen gemaakt.

beter doen). Dat loont. Echt! Doe dat bij jezelf, je medewerkers

Conclusie? Het waren twee fantastische dagen.

en klanten.

NOM was opnieuw een van de partners van het congres en

Regisseer de leerplek

organiseerde een workshop om ondernemers aan te moedi-

De filosofie van Ikea: de beste en de goedkoopste universiteit

Doe mee en win een sparringpartner

gen op zoek te gaan naar de kracht in hun bedrijf.

is de werkplek van de medewerker klopt. Bedrijven met een

En omdat de NOM graag ondernemers prikkelt om juist ook van

Onder het bezielende gastheerschap van Humberto Tan

leercultuur zijn aanzienlijk sterker. Ikea geeft, geïntegreerd in

elkaar te leren was er de actie: Doe mee en win een sparring-

en sidekick Ronnie Overgoor (internetcowboy) luisterden

de start van de dag, haar medewerkers iedere dag 5-minuten-

partner. Een kans om van gedachten te wisselen met succesvolle

zo’n 2.000 (!) ondernemers in het plenaire ochtendpro-

trainingen. Leer ook van elkaar en vraag om tips: welke tip heb

ondernemers als Willem Sijthof, Jan Peter Cruiming, Jeroen

gramma naar verhalen van Koen Gonnissen (voormalig

je voor mij? Ik heb ook een tip voor jou.

Bos, Michiel Muller en natuurlijk Mario Bierkens. Niet de minste

helpen bij het waarmaken van hun ambitie.
14

Een goed gevuld programma

coach van topatleten), Karl Raats (innovatie-expert en

namen. En zo vulden veel geïnteresseerden het formulier in met

trainer in creatief denken), Danny Mekic (jonge inter-

Organiseer regelmaat

hun motivatie en onderwerpen. Wie gewonnen hebben? De

netondernemer), Erik Hessels (directeur van SMST,

Creëer vaste momenten voor het uitvoeren van nieuwe

gelukkigen worden in week 45 bekendgemaakt op www.nom.nl.

Friese Onderneming van het jaar 2012), Theo Hoeksema

voornemens, acties. Begin klein, vergroot de frequentie en het

(directeur en oprichter van Paylogic), Jan-Harmen Akker-

resultaat zal verrassend zijn.

man (al vanaf zijn 13e succesvol internetondernemer)
en Jeanine de Vries-Zwart (directeur van Ecostyle). Echte

Hoe krijg je meer rendement uit je bedrijf?

Ontdek de passie

verhalen van ondernemers in hart en nieren. Inspirerend!

Mario Bierkens is ondernemer en oprichter van Intenza.

Bezoek je medewerkers onaangekondigd, dan zijn ze ‘echt’.

Hans Biesheuvel (voorzitter MKB Nederland) sprak de

Hij adviseert en begeleidt ondernemers, maar ook sport-

Stel de droomvraag en vraag naar de persoonlijke passie. Laat

aanwezigen moed in door te vertellen hoe hij de eco-

teams en coaches, bij het realiseren van hun ambities en

iedereen toe bij bijeenkomsten en luister en kijk goed. Zo

nomische agenda en belangen van het MKB ‘tenslotte

begeleidt ze naar topprestaties. Hoe? Volgens Mario is ge-

ontdek je de kracht van je bedrijf.

de motor van onze industrie’ vol vuur verdedigde bij de

drag dé doorslaggevende factor voor succes. In de door de

heren Rutte en Samsom.

NOM aangeboden workshop ‘Meer rendement uit je talent’

Benut je energie slim

’s Middags konden ondernemers zelf kiezen naar wie ze

vertelde hij hoe je de energie in je bedrijf kunt ontdekken

Bedenk: echte toppers zijn slim en lui. Gebruik benchmarks om

wilden luisteren. Er was een keur aan workshops door

én benutten. De reacties waren zo enthousiast dat we een

te kijken waar je staat en laat mensen doen waar ze goed in

bekende en minder bekende professionals met hun

aantal van de toptips van Mario Bierkens nog even op een

zijn (leer een poes niet blaffen). En: maak gebruik van de kennis

verhalen hoe succes te behalen en kansen te benutten.

rijtje zetten, exclusief voor lezers van deze NOMMER.

van andere ondernemers, van je klanten en van je leveranciers.
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Kwetters!

Babyboomers en de generatie (Ni)X: gaat dat samen?

Facebook Stempels ‘Like & Dislike

Golf Ball Glasses

Je kunt nu overal alles ‘Like-en’ en ‘Dislike-en’. Met deze Facebook-

Vind je golfbal in een mum van

stempels heb je altijd de bekende Facebook-duimpjes bij je om zo

tijd met deze speciale Golf Ball

Op uw werkvloer zijn of komen meerdere generaties

Korringa de aanwezigen aan tot nadenken en inspiratie om

je mening met iedereen te kunnen delen.

Glasses. Met de Golf Ball Glas-

samen. Babyboomers (maar die zijn over een jaar of 6

met dit onderwerp aan de slag te gaan.

ses is urenlang zoeken naar dat
Bron: www.gadgethouse.nl

weg), generatie X (ook wel Nix genoemd) en de generatie

Als ondernemer sta je voor aan aantal uitdagingen: 1) jongeren

kleine witte golfballetje definitief verleden tijd! Het is

Y (geboren tussen 1982 en 2001). Generaties met eigen

binnenhalen, 2) ouderen binnenhouden, 3) flexibilisering van

een speciale bril met blauwe glazen die alles oplicht

eisen, wensen en eigenaardigheden.

arbeid en 4) het organiseren van de werkvloer. Alles begint

wat wit is. Zo zie je gemakkelijk witte objecten tussen

Onderzoek geeft aan dat deze generaties verschillende

met motivatie. Duidelijk is dat de verschillende generaties een

het groene gras, waaronder dus de golfbal. Dé ideale

waarden belangrijk vinden en ook verschillende compe-

totaal andere motivatie hebben om te werken. Hoe houd je ze

accessoire voor golfers die hun tijd niet willen ver-

tenties hebben. Laat dat zo zijn, wat betekent dat voor u

dan toch allemaal gemotiveerd en ook nog eens samenwerkend?

doen aan het zoeken van een bal dus. Met deze bril

als werkgever? Moet je iedere groep verschillend behan-

Laat een ding duidelijk zijn: leeftijdsbewust personeelsbeleid

houd je meer tijd over voor het échte werk: golfen!

delen als het gaat om ‘binden en boeien’? Werken ze

begint niet bij 50-plussers, maar is gericht op alle

gemakkelijk met elkaar samen of begrijpen ze elkaar ge-

Bron: www.megagadgets.nl

woon niet? Of zijn we een probleem aan het verzinnen?

‘De presentatie van Hans Korringa heeft me

Is er helemaal geen sprake van een bron van conflicten

erg aangesproken en was heel herkenbaar.’

maar juist van een bron van creativiteit?

Why I turn on the TV

To watch shows
To use it as
background noise

werknemers. Denk hierbij aan de organisatie van het werk, ge-

Aan de slag met Hans Korringa

zondheidsmanagement, kennis, employability en arbeidsparti-

Al deze vragen kwamen aan bod tijdens NOM on Tour

cipatie. Het gaat om strategisch langetermijnbeleid. Het is niet

op 18 juli jl. Met de nodige humor zette presentator Hans

óf u hiermee bezig moet maar zéker dat u hiermee bezig moet!

so I feel less lonely
while I’m on the
internet
16
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Bron:
www.socialmediasocialmedia.nl
Bron: www.socialmediasocialmedia.nl

Zoomlens voor
mobiele telefoon
Aan het aantal megapixels van je telefoon
zal het niet liggen. Deze zijn de laatste

Resato International
in Roden

‘De presentatie en rondleiding bij Resato waren
prima, mooi bedrijf! Ik vind het bijzonder leuk om

jaren bij de meeste mobiele telefoons

Elfstedentocht - the Game

enorm opgekrikt. Maar het gebruik van je

Elfstedentocht is een vrolijke en op en top

telefoon als fototoestel blijft toch beperkt

Friese game, waarbij je de welbekende

Gastbedrijf van deze NOM on Tour was Resato Inter-

tot het maken van snelle snapshotjes.

op deze wijze in andermans keuken te kijken!’

199 km zo snel mogelijk af moet leggen

national in Roden. Een innovatief hightech bedrijf

Dankzij de Mobile Scope Zoomlens komt daar verandering in.

om je kruisje te bemachtigen. Uiteraard

gespecialiseerd in hogedruk. Resato bereikte een elfde

Handig is dat hij op elke mobiele telefoon gemonteerd kan

kom je onderweg stempelposten tegen,

plaats in de MKB Innovatie Top 100, onder andere door

worden, doordat de bijgeleverde bracket verstelbaar is. Met de

kun je je krachten versterken door zopie

hun ontwikkeling van een grote waterstraal-snijmachine

Mobile Scope Zoomlens kun je tot acht keer inzoomen. De lens

te drinken, moet je stukken klunen en zijn

met een dubbel snijbereik, de grootste in Nederland!

heeft een kijkhoek van 18 millimeter. Dankzij de Mobile Scope

er stukken waar het ijs echt slecht is.

Zoomlens kun je vanaf nu die grote camera dus lekker thuis laten.
Bron: www.androidworld.nl
Bron: www.hitechgadget.nl
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Meer NOM on Tour in november
De volgende NOM on Tour staat in het teken van
(risico)financiering. Wat kom je allemaal tegen in dit

Resato: hartelijk dank voor de gastvrije ontvangst, de

proces? Waar moet je als ondernemer aan denken?

interessante rondleiding en de enthousiaste presentatie

Houd de evenementenkalender op www.nom.nl in

door Ton Driessen.

de gaten voor exacte data en locaties.
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socialmedia

TIPS&TRICKS

Data B. Mailservice,
print, enveloppeert
en digitaliseert
‘Oog hebben voor
mailpacks

Door Lykle de Vries (Thesis One)
@Lykle

Pinterest als marketingtool

de crisis met door-

Data B. Mailservice BV te Leek verzorgt

mate hiervan ook de digitale versie onder

reeds meer dan 20 jaar het printen en

de naam FINBOX.

envelopperen van de gemeentelijke belas-

U heeft ongetwijfeld in het verleden wel eens meegemaakt

manier aangesproken dan normaal: beelden spreken!

dat iemand in uw omgeving riep ‘dat er een kennissysteem’

18

moest komen. Sinds de komst van internet en vooral ‘social’

Pinterest.com is een grote opmars aan het maken. Het

diensten zoals Delicious, Wikipedia en het fenomeen ‘tag-

aantal prikborden neemt enorm toe. Maar Pinterest doet

ging’ is het opbouwen van een kennissysteem niet meer zo

meer: het aandeel ‘clicks’ naar websites van bedrijven en

ingewikkeld. We bewaren en delen links naar informatie

merken dat van Pinterest komt, heeft ondertussen de traffic

eenvoudig online, dat noemen we ‘Social Bookmarking’.

via Twitter geëvenaard. Het is een interessant kanaal ge-

Een beeld zegt meer dan ...

worden om meer bezoekers naar uw website of webwinkel

Pinterest.com is een evolutie in Social Bookmarking. Het is

te krijgen!

een online dienst die de gebruiker helpt om de informatie

ontwikkelen en
investeren als medicijn.’

tingaanslag voor 85% van alle gemeenten

Het overgaan van fysiek naar digitaal kan

in Nederland. Daarnaast produceert zij op

op een eenvoudige manier. De klant kan

grote schaal facturen voor MKB-bedrijven,

in vrijwel alle gevallen op dezelfde manier

rekeningafschriften voor banken en polissen

haar input blijven aanleveren. Slechts een

printen. De basis is blanco papier en

voor verzekeringmaatschappijen. Data B.

vermelding van welk adres digitaal bena-

het resultaat is vrijwel niet te onder-

is gespecialiseerd in het samenstellen van

derd moet worden is genoeg voor Data B.

scheiden van het klassieke drukwerk.

complexe mailpacks met veelal financiële

om voor een correcte aflevering te zorgen.

De voordelen hiervan zijn dat er bijna

informatie en werkt altijd volgens het

Onlangs heeft Data B. geïnvesteerd in een

geen voorraadbewaking hoeft plaats te

principe afspraak is afspraak.

hoog volume kleurenprinter. Hiermee is zij

vinden en dat er minder afval ontstaat.

Naast de hierboven bedoelde fysieke post-

in staat om het huidige kleurendrukwerk

stukken verzorgt Data B. in toenemende

in één stroom met variabele gegevens te

Bert Wijkstra, directeur

www.datab.nl
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VCN, gespecialiseerd in seriematig verspanen
VCN mass turning is als toeleverancier

Deze producten vinden hun weg door ge-

met een efficiënte manier van werken,

die hij (of zij) online tegenkomt te ordenen en te bewaren

Pinterest speelt dus een steeds belangrijkere rol in de zicht-

gespecialiseerd in het seriematig verspanen

heel Europa, bij een groot aantal afnemers

en het gebruik van hi-tech machines

op online ‘prikborden’. Met een simpele druk op de knop

baarheid van merken. Afhankelijk van uw doelgroep is het

van verschillende soorten staal, roestvast-

in vele sectoren van de industrie.

staan wij garant voor kwaliteit, concurre-

wordt de link van de website voorzien van een prachtig

daarom verstandig om uw website te voorzien van goed

staal, aluminium, koper en messing. Deze

plaatje en op een virtueel prikbord geplaatst. Dit prikbord

beeldmateriaal en op Pinterest de prikborden van fans en

worden met behulp van computergestuurde

Wij leveren maatwerk waarbij aan de

kan vervolgens gedeeld worden met een selecte groep, of de

smaakmakers in de gaten te gaan houden. Natuurmonu-

machines bewerkt tot halffabrikaten of

kwaliteit geen concessies worden gedaan.

hele wereld.

menten gebruikt het om te laten zien hoe mooi de natuur

eindproducten.

Met een team dat bestaat uit ervaren en
goed opgeleide medewerkers,

is. Brabantia laat zien hoe mooi een prullenbak kan zijn.

Pinterest is marketing

En het Museon deelt niet alleen haar eigen collectie op

Onze producten variëren van eenvoudig

Pinterest, maar ook informatie over andere musea en foto’s

tot complex met zeer nauwkeurige tole-

van haar bezoekers.

ranties, bedoeld voor talloze toepassingen

Omdat die prikborden voorzien zijn van plaatjes, spreken

zoals:

ze meer tot de verbeelding dan een kale lijst met linkjes. Er

Kortom: Pinterest is interessant voor ieder merk dat zijn

• aluminium zuigers voor schokdempers

komt meer emotie bij te pas en we worden op een andere

doelgroep wil aanspreken met fraai beeldmateriaal.

• roestvaststalen aansluitdelen voor biertapinstallaties
• messing inspuiters voor wisselverwarming

Nuttige links: Pinterest.com • pinterest.com/natuur • pinterest.com/brabantia • pinterest.com/museon • Het Groningse MediaCT
heeft een mooi artikel met video-uitleg over de mogelijkheden van Pinterest voor e-commerce: www.mediact.nl/weblog/pinterestvoor-e-commerce •  in10.nl beschrijft in detail een geschikte strategie om Pinterest te gaan gebruiken ter promotie van je bedrijf

rende prijzen en een snelle, betrouwbare

• roestvaststalen sensorbehuizingen voor

een flexibele organisatie

‘Rendabele
serieproductie
in Nederland’

de meet- en regeltechniek
• koperen nozzles voor plasmasnijders

Peter van Die, directeur

of merk: www.in10.nl/weblog/2012/03/08/pinterest-een-goudmijn-voor-merken
•
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levering.
www.vcnbv.nl

Close up

Financiële
Alle blauwe buttons staan

belangen

Eemshaven

voor locaties/bedrijven waarin
NOM-Finance participeert.
Iedere NOMMER
zoomen we in op

Delfzijl

een paar van die

Lees meer over DTS2

bedrijven.

op pagina 22

Dokkum
Farmsum
Groningen
Westerbroek
Franeker

Leeuwarden

Sumar

Zuidbroek
Leek

Marum

Winsum

Haren

Scheemda
Sappemeer

Lees meer over Data B. Mailservice B.V.

Eelde

op pagina 19

Oude Pekela

Roden

Grou

20

Zuidlaren
Veenhuizen

Tynaarlo

Vlagtwedde

Haulerwijk

Sneek
Nijehaske
Joure
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Veendam

Assen
Stadskanaal

Heerenveen
Oranjewoud

Ter Apel

Appelscha

Wolvega

Westerbork
Lees meer over Catawiki

Emmen

Orvelte

op pagina 22

Bruntinge
Hoogeveen

Klazienaveen

Lees meer over VCN mass turning

Meppel

op pagina 19
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BLIKVANGER

E E N FOTOGR AFISCH E KIJK OP H E T N OOR DE N

DTS², hijs- en heftechniek
bij theatermechanische
installaties
DTS² (Dutch Theatre Systems & Services)

vrachtwagenheffers van meer dan 50 ton

ontwerpt, levert en monteert theaterme-

en orkestliften, alles met extreem lage

chanische installaties. Een gecombineerd

inbouwhoogtes). Op basis van onze ge-

vakgebied van constructietechniek, mecha-

combineerde ervaring en kennis realiseren

tronica en besturingstechniek. Specialisa-

we zeer hoge groeicijfers met projecten in

ties op het gebied van hijstechniek (hoge

Nederland, België, Duitsland en Noorwegen.

snelheidslieren waarbij vaak meer dan 60

‘Het geheim van excellent
ondernemen? Doe meer
dan er van je verwacht
wordt.’

lieren via computerbesturingen samenwerken) en heftechniek (goederenheffers,

22

www.dts-2.com

Eeuwe Vos, directeur
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Catawiki, internationale site voor verzamelaars
65.000 actieve verzamelaars hebben op

melobjecten eenvoudig mogelijk maakt.

de digitale hamer komen. Deze wekelijkse

Catawiki 10 miljoen objecten uit hun

Op Catawiki wordt ook steeds meer ver-

veilingen zijn er nu voor strips, postzegels,

verzamelingen in kaart gebracht. De ver-

handeld. In bijna 10.000 shops van verza-

munten en boeken. Dit wordt de komende

zamelaarssite, opgericht in 2008, groeit

melaars en handelaren worden 3,5 miljoen

maanden uitgebreid naar andere verzamel-

steeds sneller. De mijlpaal van 5 miljoen

verzamelobjecten aangeboden. Daarnaast

gebieden.

objecten werd medio vorig jaar bereikt.

zijn er veilingen (www.catawiki.nl/veiling)

Aanvankelijk werd de site vooral in het

waar 500 duurdere items per week onder

www.catawiki.nl

Nederlandse taalgebied gebruikt. Intussen
zijn uit ieder land ter wereld verzamelaars
actief op de site.
Oprichters René Schoenmakers en Marco
Jansen hadden bij de start in 2008 niet
durven dromen dat hun concept zo’n
vlucht zou nemen. Als verzamelaars gingen zij aan de slag om het bijhouden van
je verzameling en het handelen in verzamelobjecten gemakkelijker te maken. Dit
door een catalogus centraal te stellen die
door de gebruikers zelf wordt bijgehouden

‘Als ik nu zie hoe enthousiast en actief de
community is, dan ben ik blij dat ik de stap
heb genomen om van mijn hobby mijn werk

‘An ‘t Waark’

Foto: Nienes Moodlab
www.nienesmoodlab.nu
email: mail@niene.nu

te maken’, aldus René Schoenmakers, zelf
fervent stripverzamelaar.

en die hergebruik van gegevens over verza-

•
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Als de cijfers het hele verhaal zouden vertellen, dan was dat over de vezelindustrie in
Emmen snel klaar: in de topjaren werkten er bijna 5.000 man op wat nu het Emmtec
Industry and Businesspark heet, tegenwoordig is dat nog niet de helft. Dramatisch dus.
Maar dan komt het beeld van de Phoenix, het oeroude symbool voor het zich steeds
vernieuwende leven goed van pas: uit de as van de verouderde, en daarmee inter
nationaal gezien kansloze industrie groeit vernieuwde bedrijvigheid met weliswaar
minder werkgelegenheid, maar die wel kan wedijveren met de rest van de wereld.

Projectmanager Gerard Lenstra van de NOM, kind aan

besluit om een fabriek voor nylongarens te bouwen in

huis op het Emmtec-park, roept de ‘DSM-clausule’ eens

Emmen. Daar komen later andere producten bij, zoals

in herinnering, stammend uit de tijd dat de overheid

speciale polyesterkorrels voor de productie van PET-

nog uitbundig investeringen subsidieerde als daar maar

flessen en hoogwaardige polyestergarens voor diverse

banen tegenover stonden: ‘Eind jaren negentig moest

technische toepassingen zoals autobanden, veiligheids-

DSM, dat de polyamideproductie van Akzo had over

gordels, touwen en netten. Ook de ijzersterke aramide

genomen een omslag maken om te kunnen blijven

vezel wordt in Emmen geproduceerd.

concurreren. Toen kwam er voor het eerst een clausule in

In de loop der jaren kwam de omslag van handwerk naar

de BSRI, de subsidieregeling voor investeringen groter

geautomatiseerde processen met onvermijdelijk baanver-

dan € 4,5 mln, die het mogelijk maakte om ook projecten

lies. Zo had panty-producent Danlon, bekend van Panty P,

te steunen met een verlies aan werkgelegenheid. Dat was

in 1970 nog 1500 mensen aan het werk in Emmen, maar

een fundamentele wijziging waardoor ook efficiency

dat werden er door de concurrentie met lagelonenlanden

verbetering en technologische innovatie werden gesti-

snel minder, tot er in 1984 nog nauwelijks negentig werk-

muleerd, als daarmee de continuïteit van een bedrijf

nemers waren.

werd geborgd.’

Emmen: Laat het goede veel zijn
24

Ervaring

Lijfsbehoud

Dat inzicht, dat niet het vele goed hoeft te zijn, maar

In de afgelopen decennia verkocht Akzo Nobel zijn

dat het goede veel is, maakt een heel wat zonniger kijk

fabrieken in Emmen aan andere bedrijven: de polyester

mogelijk op de industriële ontwikkeling op het Emmtec-

korrels voor PET-flessen aan Wellman, de polyamide

park dan de bittere constatering dat er in twintig jaar zo’n

kunststoffen aan DSM, en de gespecialiseerde garens

drieduizend banen zijn verdampt. ‘Natuurlijk, het laat

werden samen met de van Courtaulds overgenomen

onverlet dat het een gigantisch persoonlijk drama is voor

activiteiten ondergebracht in een nieuwe onderneming

de mensen die op straat komen te staan en je moet er ook

Acordis die in 1999 werd verkocht. Diolen, toen nog een

alles aan doen om ze weer aan een baan te helpen. Na het

productnaam, werd een zelfstandig bedrijf en de centrale

faillissement van Diolen Industrial Fibers, in 2008, was

diensten werden verzelfstandigd en verkocht aan Nuon.

negentig procent van de mensen, ook de ouderen, binnen

En waar de aramides (Twaron), eerst van AKZO, maar

een jaar weer aan het werk. Weliswaar niet in Emmen

inmiddels alweer twaalf jaar van Teijin Aramid, het

maar wel in een redelijke cirkel eromheen. Ook de oude-

fantastisch doen, moesten de andere onderdelen vechten

ren hadden zoveel waardevolle ervaring en competenties

voor lijfsbehoud.

dat ze vrij snel weer een baan vonden.’

Ook de polyestergarens die er werden gemaakt werden
te duur geproduceerd, zonder dat daar meer kwaliteit

•
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Baanverlies

tegenover stond. Lenstra: ‘Er was weliswaar nog wel

Het faillissement van de voormalige Akzodochter Diolen,

geïnvesteerd in nieuwe machines voor de productie

producent van hoogwaardige polyestergarens, was het

van polyester bandengarens, maar voor de productie

laatste grote massaontslag in een decennialange worste-

van polyester technische garens bleven het verouderde

ling, met wisselend succes, van de vezelindustrie om bij

processen. Dat is één van de dingen geweest, naast goed-

te blijven. Die geschiedenis begint 60 jaar geleden als

kope importen uit China, die Diolen de das om heeft

Akzo-voorloper AKU, de Algemene Kunstzijde Unie,

gedaan.’ Iets vergelijkbaars gold voor de polyesterkorrels }
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het faillissement mee, waarbij 500 medewerkers op straat

laboratorium in Arnhem hebben. Een volgende stap is

kwamen te staan. Hij vond het zonde dat al die verza-

om voldoende studenten te vinden die hier ook willen

melde kennis zou worden versnipperd en nam met een

studeren. Stenden Hogeschool steekt daar zijn nek voor

tweetal collega’s het initiatief om een researchbedrijf op

uit. Ik ga daarom binnenkort een groot aantal scholen

te zetten dat in opdracht toegepast onderzoek verricht.

in het voortgezet onderwijs langs om leerlingen in de

Eerst als stichting, en vanaf 2009, toen zich een aantal

scheikundeles te vertellen en enthousiast te maken over

investeerders had gemeld, als het bedrijf API Institute.

biopolymeren en de biobased economy.’

Laboratoria

Realiteit

Daar werken inmiddels 15 hoogopgeleide chemici en

Gerard Lenstra probeert namens de NOM de onderwijs-

het bedrijf groeit nog door. Voor Jager was het een kleine

instellingen en de overheden van deze realiteit te door-

van Wellman en later van Init Polymers, dat ook in het

hand met de zorgen over de ‘brain drain’ waar Zuidoost-

stap om als deeltijdlector aan de slag te gaan bij Stenden

dringen: ‘Beleidsmakers moeten inzien hoe de situatie

najaar van 2008 failliet ging.

Drenthe tegen strijdt. De universiteiten liggen op enige

Hogeschool: ‘We realiseerden ons dat we aan de overkant

feitelijk is, niet alleen op papier. Ze moeten veel vaker in

afstand. Emmen heeft zelf een hogeschool, Stenden

van de straat een hogeschool hebben staan waar onderwijs

bedrijven en kennisinstellingen rondkijken. Onderwijs-

Kwaliteit

Hogeschool, met Life Science en Werktuigbouw-oplei-

wordt gegeven en waar een fantastisch laboratorium

instellingen hebben vaak geen benul van wat bedrijven

Maar uit deze bedrijven zijn mede dankzij de bemidde-

dingen. Lenstra heeft voorstellen gedaan om de spiraal

staat voor kunststoftechnologie. Alles is daar aanwezig.

nodig hebben. Op hun beurt moeten ondernemers kun-

lende rol van de NOM nieuwe bedrijfjes voortgekomen

van beschikbaar goed opgeleid personeel en dito banen

Het was dus logisch dat we nauwe betrekkingen aan-

nen concurreren, ze moeten mee-ontwikkelen met de

die een deel van de productieketen voor hun rekening

de andere kant op te duwen: ‘Ik kwam bij bedrijven uit

haalden met Stenden Hogeschool, zowel in hun als in

markt en met de stand der techniek. Als dat met een paar

nemen en die dat wél rendabel kunnen doen, zoals het

de polymerencluster over de vloer, waar men functies

ons eigen belang. Daarom ben ik daar met twee anderen

mensen minder kan, is dat een consequentie waar je niet

API Institute uit de boedel van Diolen en Cumapol uit

benoemde die lastig in te vullen waren, waarvoor de

deeltijdlector bij Stenden PRE dat zich concentreert op

voor moet weglopen, omdat daarmee wel het voort

de overblijfselen van Init Polymers. De betrokkenheid

kandidaten uit de Randstad of Zuid-Nederland moesten

kunststoffen, met name biopolymeren. De andere twee

bestaan van een bedrijf kan worden gezekerd.’ |

van de NOM is groot, bij deze omslag van kwantiteit

komen. Al pratende kwamen we op het idee om deze

zijn Rudy Folkersma en Daan van Rooijen. We hebben in

naar kwaliteit, vertelt Lenstra: ‘Wij hebben natuurlijk

functies iets extra te geven ten opzichte van de Randstad,

Emmen de unieke situatie dat we drie goede laboratoria

gekeken of de NOM ondersteuning kon geven bij het

zoals de combinatie werken in het bedrijf en lesgeven

op loopafstand van elkaar hebben, want naast API Insti-

voorkomen van het faillissement van Diolen maar dat

bij een kennisinstelling, bijvoorbeeld voor een dag in de

tute en Stenden Hogeschool heeft ook de Emmtec-locatie

ging onze mogelijkheden ver te boven. De noodzakelijke

week. Dat geeft deze medewerkers variatie in hun werk

zelf een uiterst goed uitgerust analytisch laboratorium.’

ingrepen bleken te groot om het bedrijf in die omvang

en tegelijkertijd kunnen ze bij de studenten die daar

Hij stelt vast dat de zoektocht naar hooggekwalificeerd

en in die markt levensvatbaar te kunnen maken. In zo’n

rondlopen interesse wekken voor een (hun) bedrijf in de

personeel minder moeilijk is als het lijkt. Als de aan

situatie moet je niet proberen het in de benen te houden,

eigen regio.’

geboden baan maar interessant genoeg is, wil een beetje
chemicus er graag voor verhuizen: ‘We hebben net twee

dat is erger dan dweilen met de kraan open. Toch is het
aantal nieuwe bedrijven dat we kunnen aantrekken niet

Lectoraat

gepromoveerde mensen aangenomen uit Groningen

zo groot. Het is belangrijk om te zorgen dat wat er nu zit,

Dat heeft al geleid tot een aantal hooggeleide chemici die

en die komen graag bij ons werken. Het is fantastisch

niet weggaat. De voorwaarden scheppen en de ontwikke-

naast hun baan bij onder meer het API Institute (Applied

leuk werk, biobased chemie staat enorm in de belang-

lingen stimuleren zodat ze kunnen overleven.’

Polymer Innovations Emmen) op het Emmtec-park ook

stelling. Maar ik ben het met Lenstra eens dat het van

een lectoraat bij de Stenden Hogeschool vervullen. Een

vitaal belang is dat er hoogopgeleide technici in de regio

Spiraal

van hen is Jan Jager. Hij woont sinds 2004 in Emmen,

Emmen worden opgeleid. Daarom is de aanwezigheid

Gerard Lenstra kan

De roep om desnoods minder, maar in ieder geval

toen hij van Akzo in Arnhem overging naar Diolen in

van Stenden PRE ook een vestigingsfactor voor andere

via lenstra@nom.nl

kwalitatief betere werkgelegenheid gaat daarom hand in

Emmen. Daar maakte hij als één van de 35 researchers

bedrijven, ook als ze, zoals Teijin Aramid, hun eigen
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Een nieuwe toekomst voor
Groningen Airport Eelde

28

hebben we daar ook het woord verbinden aan gekoppeld.

Waterdichte businesscase

Het verbinden van Noord-Nederland met de rest van de

Eén ding is zeker: de baanverlenging zet Groningen

wereld. Voor de leisuremarkt vullen we dat al prima in, met

Airport Eelde nog duidelijker op de kaart. Het behoort

interessante citytrips en vluchten naar zonnige vakantie-

straks tot het rijtje luchthavens met een baan die langer

oorden. Maar in de nabije toekomst willen we ons nog na-

is dan tweeënhalve kilometer. Een luchthaven dus waarop

drukkelijker richten op de zakelijke markt. Zodat je de regio

vrijwel alle vluchten mogelijk zijn. ‘Hoewel we op de

echt in de volle breedte helpt ontsluiten. Natuurlijk, we

kaart staan, zijn we er nog lang niet’, betoogt Van de

krijgen hier geen rechtstreekse vluchten naar China of de

Kreeke. ‘Maar de markt ligt in elk geval open en er zijn tal

Verenigde Staten. Daarom moeten we ervoor zorgen dat er

van kansen op meer. Hoe we hier nieuwe bestemmingen

een verbinding komt met één of meerdere grote Europese

binnenhalen? Dat begint met een grondige marktanalyse.

hub-luchthavens. Dat kun je denken aan Amsterdam, maar

Uiteindelijk moeten we een carrier ervan overtuigen dat

ook aan München, Frankfurt, Kopenhagen of Londen.’

hij vanaf Eelde een route moet beginnen. Dat er voor de
maatschappij geld te verdienen valt. Dat betekent dat je

Groningen Airport Eelde staat aan het
vooravond van een nieuw tijdperk.
Nu de b
 aanverlenging definitief is,
liggen er mooie kansen in het verschiet.
Hoog tijd voor een gesprek met de kersverse d
 irecteur Marco van de Kreeke.
‘Hoewel we op de kaart staan, zijn we er
nog lang niet.’

Marco van de Kreeke, directeur Groningen Airport Eelde

Catchment area

moet zorgen voor een waterdichte businesscase.’ Over

Sander is binnen de NOM onder meer verantwoordelijk

geld verdienen gesproken. Eén van de opdrachten is, zoals

voor het binnenhalen van zo veel mogelijk buitenlandse

gezegd, de zorg voor een sluitende exploitatie. Groningen

bedrijven. Hij geeft aan dat voor dergelijke internationaal

Airport Eelde wordt tenslotte geacht om zelf de broek

georiënteerde ondernemingen de directe nabijheid van een

op te houden. Momenteel lukt dat nog niet. De aandeel-

luchthaven met aansprekende zakelijke bestemmingen

houders dragen nog jaarlijks bij aan het eigen vermogen.

een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. ‘Vandaar ook

Over die ondersteuning van de regionale aandeelhouders

dat de NOM één van de initiators is van het GAE Route

moet niet te krampachtig worden gedaan, vindt Van de

Development Forum ’, benadrukt hij. ‘Samen met de

Kreeke. ‘Als je alle effecten van onze luchthaven bij elkaar

Kamer van Koophandel, VNO/NCW Noord, MKB Noord,

optelt, is het nu al de moeite waard. Daarom doen we het

SBE en Gasterra denken we mee over het realiseren van

met z’n allen. We zijn een belangrijk onderdeel van de

Noord-Nederland verbinden met de rest van de wereld
aardig is geacclimatiseerd. Hij heeft zichtbaar zin in zijn

belangrijke verbindingen en het vinden van financiële

infrastructuur in het Noorden. Ook de NOM onderstreept

nieuwe klus. ‘Nederland telt niet zo veel regionale lucht

support bij de opstart van nieuwe luchtlijnen.’Sander

dat en geeft ons alle support. Wij zijn een luchthaven

havens’, zegt hij, nadat we in zijn ruime werkkamer zijn

vraagt Van de Kreeke hoe Groningen Airport Eelde nu

exploitant die ervoor zorgt dat er in Eelde binnenkort

Het is een herfstachtige dinsdagmiddag als ik met Sander

gaan zitten. ‘Als je dan de kans krijgt om directeur te wor-

precies invulling wil geven aan het ontwikkelen van de

een start- en landingsbaan van tweeënhalve

Oosterhof, hoofd NOM Foreign Direct Investments

den van een luchthaven die net groen licht heeft gekregen

zakelijke markt. Wat is de strategie? ‘Je hebt niet zo heel

kilometer ligt. Dat doen we voor de

(InvesteringsBevordering), naar Eelde vertrek. We gaan op

om te mogen groeien, dan is dat natuurlijk fantastisch.’

veel knoppen om aan te draaien’, luidt het antwoord. ‘De

regio. De NOM investeert in de

aantrekkelijkheid van een luchthaven wordt bepaald door

ontwikkeling van die regio.
Dus dan vind je elkaar wel.’ |

bezoek bij Marco van de Kreeke, sinds 1 juli 2012 directeur
van Groningen Airport Eelde. Een regionale luchthaven

Ontsluiten en verbinden

je marktgebied, door je catchment area zoals we dat in

met goede verbindingen heeft een enorme impact op de

En inderdaad, Groningen Airport Eelde staat aan de voor-

vakjargon noemen. Die is hier relatief bescheiden. Aan de

economische ontwikkeling in het Noorden, had Sander mij

avond van een nieuw tijdperk. Op 15 februari 2012 deed

andere kant: in de drie noordelijke provincies wonen 1,7

vooraf verteld. En dus is hij benieuwd naar de plannen en

de Raad van State haar definitieve uitspraak: de start- en

miljoen mensen, zo’n 10% van de Nederlandse bevolking.

de visie van de nieuwbakken directeur. Onlangs hadden ze

landingsbaan mag worden verlengd van 1800 naar 2500

Dat is ook weer niet niks. Daar zit dus vraag en daar moet

al even kennisgemaakt, tijdens het jaarlijkse havendiner

meter. De baanverlenging, die naar verwachting eind april

je aanbod aan kunnen koppelen. Het is dan zaak om het

van Groningen Seaports. Het was Sander toen opgevallen

2013 gereed is, gaat de noordelijke economie ongetwijfeld

marktgebied optimaal te benutten. We moeten de zake-

dat Van de Kreeke het bij vlagen koud had. Niet vreemd,

een flinke boost geven. De opdracht voor Van de Kreeke

lijke reiziger een product bieden dat echt concurrerend en

aangezien hij tot afgelopen 30 april nog actief was als direc-

is duidelijk: waarmaken waar de baanverlenging voor

onderscheidend is ten opzichte van andere luchthavens.

teur van Kilimanjaro Airport, in het noorden van Tanzania.

bedoeld is. Dus: meer verkeer en een sluitende exploitatie.

Met gemakkelijk en dichtbij als sleutelbegrippen. Momen-

De gezonde blos en de ontspannen tred waarmee hij ons

‘Een belangrijke taak van Groningen Airport Eelde is het

teel zijn we hard aan het werk om een heldere visie en

tegemoet loopt, verraden dat Van der Kreeke inmiddels al

ontsluiten van de regio’, legt hij uit. ‘De afgelopen periode

strategie te ontwikkelen.’
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De NOM heeft een substantieel minderheidsbelang genomen in Kalsbeek, een
specialist op het gebied van water en lucht en tevens marktleider in legionella
preventie en -bestrijding. De organisatie onderstreept daarmee het vertrouwen in de
groeimogelijkheden en het management van Kalsbeek. Op de dag van de c losing,
1 oktober 2012, werd een nieuwe BV opgericht, een zogeheten Flex BV. Kalsbeek
behoort daarmee tot één van de eerste Flex BV’s van Nederland.

Substantieel minderheidsbelang

30

brandbeveiliging en elektra. ‘Dat brede dienstenpakket

lijke groeimogelijkheden van Kalsbeek doorslaggevende

was voor ons te onoverzichtelijk’, blikt Koen terug. ‘Het

factoren. Door onze participatie kunnen die kansen ten

leek ons verstandiger dat Kalsbeek meer focus zou aan-

volle worden benut.’

brengen in het bestaande pakket. Arjen was het daar niet
mee eens. Uiteindelijk hebben we toen geconcludeerd

Flex BV

dat we wellicht niet bij elkaar passen.’

Op dezelfde datum als het tekenen van de participatieovereenkomst werd in Nederland de Flex BV ingevoerd,

Gunstige condities

een ingrijpende wetswijziging die het mogelijk maakt

Na een radiostilte van een aantal maanden meldde Arjen

om sneller en eenvoudiger een besloten vennootschap

zich opnieuw bij de NOM. Nu met een wezenlijk andere

op te richten. Vandaar dat de holdingmaatschappij van

propositie. En ook had er een interne reorganisatie

Kalsbeek zo’n Flex BV is geworden. ‘Er is meer vrijheid

plaatsgevonden en was de vestiging in België afgestoten.

ontstaan om de statuten in te richten naar de wensen van

‘Het idee van het bredere dienstenpakket hebben we

de ondernemer’, licht Koen toe. Of zoals Arjen het om-

zorgvuldig getoetst’, legt Arjen uit. ‘We hebben ons door

schrijft: ‘Er is een transparante structuur ontstaan waarin

verschillende partijen laten adviseren. Ook het advies

de verantwoordelijkheden helder zijn weggelegd.’ |

NOM gelooft in groeipotentie
Bijna 65 jaar geleden, in 1948, startte Albert Kalsbeek

1996 binnen de organisatie werkzaam is. Vanwege

vanuit een kamer in zijn woning de Firma A. Kalsbeek.

de verdere expansie in de Benelux werd in 2009 een

De pionier in de markt voor waterbehandeling richtte

vestiging in België geopend, een jaar later gevolgd door

zich destijds voornamelijk op de controle van centrale

een derde vestiging in Den Dolder. Hoewel de overname

verwarmingsinstallaties. In 1975 werd het bedrijf over-

goed uitpakte was Arjen op zoek naar meer financiële

genomen door dochter Roby, een corrosie ingenieur die

ruimte. ‘Door zo’n snelle groei gaat de financiële schoen

het dienstenportfolio aanzienlijk uitbreidde. Onder meer

wringen’, vertelt hij. ‘Ik was eigenlijk alleen maar aan

door de toevoeging van een afdeling Binnenmilieu, die

het investeren, met name in personeel. Er bleven on-

van de NOM zagen we als een relevant toetsingskader.

tegenwoordig VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)

voldoende financiële middelen over om de overname

Uiteindelijk hebben we geconcludeerd dat we door ons

heet, groeide de tot Kalsbeek BV omgedoopte onder-

financiering af te lossen en krachtige stappen vooruit te

te focussen op het bestaande pakket, dus het aanbrengen

neming uit Tynaarlo steeds nadrukkelijker uit tot een

maken. En dat terwijl de potentie van Kalsbeek, zeker

van meer specialisatie, sneller en beter de gewenste stap-

toonaangevende specialist op het gebied van water en

gezien de steeds strengere wet- en regelgeving op het

pen vooruit konden maken. Als bedrijf maak je keuzes,

lucht. Vooral na de legionella-uitbraak op de Westfriese

terrein van waterveiligheid, alsmaar groter wordt.’ Arjen

dan moet je ook niet bang zijn om later ergens op terug

Flora in Bovenkarspel in 1999 brak voor het bedrijf een

besloot contact te zoeken met Koen Poppema, invest-

te komen. Het vormt gewoon onderdeel van het totale

periode van onstuimige groei aan. Dankzij de benodigde

ment manager bij de NOM. Wat volgde was een traject

proces. ’Afgelopen 1 oktober 2012 kwamen Kalsbeek

kennis en expertise werd Kalsbeek al snel marktleider in

waarin vooral kritisch werd gekeken naar het interne

en de NOM, na een traject van zo’n twee jaar, tot een

legionellapreventie. Het bedrijf was zelfs nauw betrokken

management en de toekomstige strategie van het bedrijf.

akkoord. Koen is meer dan tevreden met de getekende

bij de totstandkoming van de legionella wetgeving.

Zo werd in de beginfase door Kalsbeek een business-

participatieovereenkomst, zegt hij. ‘We zien Kalsbeek als

plan gepresenteerd waarin men aangaf zich meer in de

een solide onderneming waarin we graag een substantieel

Meer financiële ruimte

breedte dan in de diepte te willen ontwikkelen. Anders

minderheidsbelang nemen. De NOM heeft vertrouwen

Kalsbeek werd in 2004 overgenomen door de huidige

gezegd: het bedrijf wilde een allround dienstverlener

in het management. Maar uiteraard waren ook onze

directeur Arjen Kempen, een milieukundige die al sinds

worden voor gebouwenbeheer, dus inclusief zaken als

extra aandacht voor watertechnologie en de aantrekke-
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geweest, aldus Keuning. De inbreng

Bioclear werd in 1988 opgezet door

van de NOM en de commissarissen

biochemicus Sytze Keuning als spin-

was vooral gericht op het behouden

off van zijn onderzoekswerk aan de

van grip op het bedrijf, zegt Keuning.

Rijksuniversiteit Groningen. Keuning

‘Dat is bij een bedrijf als het onze best

zag markt voor milieuvriendelijke

lastig’, benadrukt hij. ‘Er is altijd het

Bij alle activiteiten maakt Bioclear gebruik van

bodemreiniging met behulp van bac-

gevaar dat focus verloren gaat omdat

de kracht van de natuur, schrijft het bedrijf op

teriën. Na een aantal aandeelhouders-

de onderneming zich vooral richt

de website. Het bedrijf saneert bodem- en wa-

wisselingen kwam Bioclear in 2000

op hobby’s, zaken die heel interes-

terverontreiniging met behulp van bacteriën,

door de overname van toenmalig

sant kunnen zijn, maar onvoldoende

het houdt zich bezig met het winnen van

grootaandeelhouder, het ingenieurs-

rendement leveren.’

groene chemicaliën en bio-energie uit afval-

bureau Iwaco, onder de vleugels van

De RvC vervult de rol van klankbord,

stoffen en met beheersing van schadelijke

Haskoning. ‘We behoorden ineens tot

vult NOM-commissaris Annemieke

gevolgen van microbiologische vervuiling.

een concern met drieduizend werk-

Wouterse: ‘Door op de juiste momen-

Een niet al te omvangrijke activiteit, maar wel

nemers’, blikt Keuning terug. ‘Wij

ten de goede vragen te stellen dient

eentje die veel aandacht trekt, komt voort uit

waren met twintig man. We voelden

een RvC de leiding van een bedrijf los

de betrokkenheid van Bioclear bij de Europese

ons er niet thuis, het verschil was te

te weken van de waan van de dag.’

ruimtevaartorganisatie ESA. Met regelmaat

groot. Wij zijn een nogal autonoom,

Er was ruimte voor aanscherping

zijn in de voorbije jaren experimenten de

kennisintensief bedrijf. Haskoning

van de prestaties van Bioclear, zegt

ruimte ingestuurd. Bijvoorbeeld om te kijken

vond ons wel interessant, maar we

Wouterse. De aandacht ging zeker in

hoe afwezigheid van zwaartekracht de afbraak

pasten niet goed binnen hun profiel.’

het begin vooral uit naar verbetering

van stoffen door bacteriën beïnvloedt. En

Bioclear vreesde bovendien verlies

van de manangementinformatie over

recent heeft astronaut André Kuipers met

van zeggenschap, terwijl het bedrijf

bijvoorbeeld de financiële prestaties.

behulp van monstermateriaal van Bioclear

volgens Keuning juist zo hecht aan

Zo kreeg Bioclear meer greep op

microbiologische vervuiling onderzocht in het

vonden dat het moment van een exit was aangebroken. Het was

een eigen gezicht en zelfstandigheid.

procedures en controlemechanismen

internationaal ruimtestation ISS. ‘Wij zijn een

Bioclear koos er daarom in 2004

waardoor het beter leerde tijdig bij te

niet-ruimtevaart bedrijf’, zegt Keuning. ‘De ESA

‘time to say goodbye’, aldus Bioclear-directeur Sytze Keuning.

voor op eigen benen verder te gaan.

sturen.

vindt onze blik wel eens verfrissend.’

beeld kwam, omdat voor de koop van

Versterking

www.bioclear.nl

het aandelenpakket van Haskoning 

Wouterse concludeert dat de NOM

financiering gevonden moest worden.

en Bioclear er gezamenlijk in zijn

De NOM werd daarop voor dertig

geslaagd de onderneming een stap

financiële klapper te kunnen maken.’

procent eigenaar van Bioclear.

voorwaarts te laten maken. Keuning

Gevoelsmatig was de tijd rijp, ver-

Na een periode van ruim zeven jaar samen optrekken scheiden zich
32

Bioclear
in space

Versterking

de wegen van de NOM en het Groningse Bioclear. Beide partijen

Dat was het moment dat de NOM in

‘Bioclear wil groeien als eikenhout:

gestaag en krachtig’

onderschrijft dat. ‘De aanwezigheid

klaart Keuning. En na twee kopjes

Focus

van de NOM heeft de degelijkheid

koffie was de zaak eigenlijk wel

‘Het was een spannende periode voor

erin gekregen’, zegt hij. En nu die

beklonken. Al is het ook wel weer een

Bioclear’, aldus Keuning. ‘Het was

solide groeibasis er eenmaal ligt, is

gedurfd moment, zo midden in een

moeilijk in te schatten welke kant de

een natuurlijk moment aangebroken

economische crisis, erkent Keuning

Helemaal een definitief afscheid is het

Bioclear verbonden. Zo kunnen we de

saris Cees Buijsman, niet mag worden

ontwikkelingen op zouden gaan. Wij

waarop de NOM zich uit Bioclear kan

tevens. ‘Maar dat is misschien ook

trouwens niet, nuanceert investment-

goede contacten toch nog een tijdje

vergeten. De combinatie vormde een

groeiden en ondertussen veranderde

terugtrekken. Vooraf was over zowel

wel een goede reden om het te doen.

manager Annemieke Wouterse van

voortzetten.’

productief troika, aldus Wouterse: ‘Cees

de markt. In die omstandigheden is

dat moment van uitstappen als over

Ondernemen op basis van zekerheden

de NOM. Zij had de voorbije jaren

Want als er iets uit de gesprekken

had vanuit zijn werk bij Wetsus en de

het enorm belangrijk dat een andere

de aanleiding ervoor geen enkele

gaat nu eenmaal niet. We hebben

vanuit de NOM zitting in de raad van

met Keuning en Wouterse naar voren

Landbouwuniversiteit Wageningen een

partij kritisch en constructief over je

afspraak gemaakt. Het tekent de relatie

vertrouwen in onszelf en in de markt.

commissarissen van Bioclear. ‘We

komt, dan is het wel de hechte band

goede kijk op marktontwikkelingen

schouders meekijkt.’ De betrokken-

tussen de partijen, vindt Keuning.

Het fundament is stevig en we kun-

verkopen weliswaar ons aandelenpak-

die Bioclear en de NOM in de loop

die voor Bioclear van belang waren. Ik

heid van de NOM is gedurende een

‘Het was op basis van vertrouwen. We

nen ons daarom richten op kwalita-

ket aan het bedrijf, maar we blijven

der jaren hebben opgebouwd, waarbij

zorgde voor aanscherping op financieel

periode van een jaar of vijf à zes na

zaten er op dezelfde manier in. Geen

tieve groei. Bioclear zal groeien als

via een achtergestelde lening wel aan

trouwens de rol van de andere commis-

terrein.’

de verzelfstandiging zeer functioneel

van beide verwachtte vooraf een flinke

eikenhout: gestaag, maar krachtig.’ |
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SPOTLICHT

ONDERNEMER UITGELICHT

Tot twee-en-een-half jaar geleden was Stefan van den Berg lid van het directieteam van
Lacent, een soort interne bank en het financiële bedrijf van Wehkamp, de grootste webwinkel van de Benelux. Een van de diensten van Lacent, AfterPay, verzorgde het acceptgirobetalingsverkeer van een stuk of 30 verschillende webwinkels. Niet alleen zorgden
ze voor het versturen van de acceptgiro, maar ze gaven retailers ook de garantie dat ze
altijd betaald zouden worden, waarmee ze direct ook het risico van niet-betaling droegen.
Een nieuw betaalconcept. Met een enorme groeipotentie. Stefan zag dat. En besloot
toen de kans zich voordeed het bedrijf over te nemen via een management buy out.

In 2010 besloot Lacent dat zij zich met
hun dienstverlening alleen nog op
Wehkamp wilden richten. Waarmee de

34

achterafbetaalmethode worden, in

payment service providers). ‘Het idee

betaalmethode te worden in centraal-

Nederland, maar natuurlijk ook daar-

was dat als die kassa’s je eenmaal als

West-Europa. Dan moet je vooral denken

buiten. Stefan: ‘Onze ambities waren

betaalmethode zien, je dan echt als

aan Duitstalige landen, de Benelux en

stevig. We wilden zo snel mogelijk be-

serieuze partij wordt waargenomen.’

Polen.’

kend zijn bij online retailers, webwin-

Toen op enig moment Ogone, een

keliers én consumenten. Iedereen heeft

grote internationale partij met zo’n

Jawel, vanuit Heerenveen

wel een beeld van Ideal- of creditcard-

28.000 webwinkels in Europa, na lang

Voor de klanten was het soms even

betalingen, maar niemand kende

onderhandelen koos voor AfterPay,

wennen. ‘In het begin moet je aan

AfterPay. Het logo van AfterPay stond

ging het snel.

internationale relaties steeds uitleggen

bijvoorbeeld niet in de kassa van de

Stefan’s pitch was duidelijk. ‘Als je aan

waar Heerenveen ligt. Ze reageren stee-

webwinkel, daar stond nog ‘acceptgiro’.

Nederlandse consumenten vraagt

vast hetzelfde. Wat moet je daar nou?

Het eerste wat ik deed was partijen

hoe ze hun online bestellingen willen

Nu vindt iedereen het geweldig dat we

contractueel verplichten ons logo in

afrekenen kiest ongeveer de helft voor

hier zitten. Twee keer per jaar organiseren

hun online kassa op te nemen.’

Ideal, maar geeft ruim een kwart de

we een relatie-event en doen we iets

Eerst zien, dan betalen

opdracht kwam om te kijken of AfterPay

Het begin was pittig, dat zal niemand

voorkeur aan betaling achteraf. Veilig-

met schaatsen, en iets met zeilen. Echt

verkocht of misschien verzelfstandigd kon

verbazen: een kleine onderneming

heidsoverwegingen spelen daarbij ook

Fries. En dat vinden ze allemaal even

worden. Stefan weet nog dat hij zich tijdens

uit Heerenveen, met 7 man perso-

een rol, want er wordt steeds meer

geweldig. Prachtig toch?’

de terugrit naar huis al afvroeg of het iets

neel, begeeft zich met een onbekend

gewebwinkeld over de eigen grenzen.

voor hem zou zijn. ‘Gek genoeg heb ik

financieel concept in een betaalwereld

Daarvan wist ik Ogone te overtuigen.

De NOM als sparringpartner

nooit het doel gehad ondernemer te

waarin miljarden omgaan. Maar Stefan

Zij werkten niet met acceptgiro en

Tijdens de overnamegesprekken is er

worden, wel hoorde ik vaker dat mensen

had een rotsvast vertrouwen in zijn

geloofden in het concept. En in het

ook contact geweest met de NOM, maar

me ondernemend vonden. De fascinatie

online betaalconcept. Hij bezocht

gemak voor hen natuurlijk.’

ze zijn nooit aandeelhouder geworden.

voor het ondernemerschap is er bij mij

alle Europese partijen die kassa’s aan

altijd wel geweest, voor de drive en het

webwinkels leverden (zogenaamde

Internationaal samenwerken

met Koen Poppema. ‘De NOM is voor

commitment dat je aangaat. Ik was eigen-

Stefan ziet het optimistisch in. ‘We

mij een interessante sparringpartner.

lijk wel benieuwd of ik dat ook zou hebben.

groeien gestaag en zijn van 1 van de 5

Het is goed om geïnformeerd te blijven

En als je het dan hebt over AfterPay, dan

Nederlandse aanbieders in 2,5 jaar tijd

over zaken die voor mijn branche maar

is dat natuurlijk een product wat ik goed

inmiddels de grootste geworden met

ook voor de NOM interessant kunnen

begrijp en waar een aantal interessegebie-

een groei van 35 naar zo’n 750 web-

zijn. In de online retail wordt dit jaar

den perfect samenkomen: bankieren,

winkels. Begin volgend jaar zullen we

naar verwachting 10 miljard omgezet.

geldstromen en retail …’

de grens van 1.000 passeren. Afgelopen

Volgens trendwatchers zal nog eenderde

zomer hebben we een van de Neder-

van de winkels verdwijnen. Dat is de

landse kleine spelers overgenomen en

wereld waarin wij met AfterPay ope-

In juli 2010 was het zover en was AfterPay in handen van Stefan en nog twee

De online
achterafbetaalmethode

aandeelhouders: de voormalig financieel

•
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Toch heeft Stefan nog steeds contact

binnenkort volgt er nog een. Je ziet

reren. Dit zal veel impact hebben, op

manager van Lacent en een private inves-

Je koopt op internet een product en

heel duidelijk dat er in de branche

onze steden en in het Noorden in het

teerder.

kiest voor betaling via AfterPay. Je vult

sprake is van opschaling. We zijn dan

algemeen. Het is goed om met elkaar in

online je gegevens in. Deze worden

ook recentelijk een samenwerking

gesprek te blijven en te bekijken of we

Zichtbaarheid creëren

razendsnel gecheckt. Is alles in orde?

met een grote Duitse multinational

daarbij wat voor elkaar kunnen beteke-

Vanaf dag één was duidelijk welke kant

Dan wordt je bestelling verstuurd.

aangegaan, zodat we AfterPay ook

nen. Ik zou bijvoorbeeld een bijdrage

het op zou moeten: AfterPay zou een

Gemiddeld zo’n 10-14 dagen later ont-

in Duitsland en Oostenrijk kunnen in-

kunnen leveren door mijn kennis op

bekende, zo niet de bekendste veilige

vang je een acceptgiro (digitaal of op

troduceren. De plannen zijn concreet.

het gebied van e-commerce met andere

papier) en kun je je product betalen.

Ons doel is die bekende achteraf-

ondernemers te delen.’
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Douwe de Boer
QHSE Manager bij Attero

aan ervaring- en kennisuitwisseling. ‘Hoewel doorgaans
niet de core-business, zijn Veiligheid, Gezond en Milieu

‘Van en met elkaar leren’

wel enorm kaderstellend voor de bedrijfsactiviteiten’,

Het VGM Cluster van NPAL

licht hij toe. ‘Daarnaast hebben VGM-managers met

‘Een aantal jaren geleden was Folkert van der Meulen, de

grote regelmaat te maken met nieuwe eisen op hun vak

programmanager van NPAL, bij ons op bezoek. Hij vertelde

gebied. En bovendien zijn ze binnen hun bedrijf soms

over een samenwerkingsverband, een voorloper van het

de enige die zich beroepsmatig met veiligheid, gezond-

huidige VGM Cluster, dat de NOM had geïnitieerd, bedoeld

heid en milieu bezighouden. De ervaring leert dat ze in

om te komen tot een uniform beleid voor veilig werken.

een ontwikkelcluster relevante nieuwe inzichten opdoen

Dat sprak ons wel aan. Attero levert duurzame oplossingen

om eigen verbeterplannen te maken.’ VGM Noord-

op het gebied van afvalverwerking. Dat betekent dat we

Nederland, zoals het officieel wordt genoemd, bestaat

regelmatig te maken hebben met contractors. Een probleem

uit twee subclusters: VGM Cluster en VGM Community.

voor die contractors is dat de voorschiften per bedrijf soms

Het VGM Cluster is bedoeld voor VGM-managers van

enorm verschillen. Een onpraktische situatie natuurlijk. Het

(industriële) bedrijven (contractors en opdrachtgevers)

is daarom niet verwonderlijk dat het publiceren van een

die in het Noorden op VGM-gebied een voortrekkersrol

aannemersstandaard ook nu nog één van de speerpunten is

willen vervullen. De deelnemers stellen samen een jaar-

in het VGM Cluster. Uiteraard behandelen we meer thema’s.

programma op met reguliere activiteiten en activiteiten

Welke kritische prestatiefactoren heb je en hoe meet je die?

gericht op specifieke speerpunten.

Hoe organiseer je VGM-reviews? In het VGM Cluster heb je

Netwerken, leren en verbeteren
36

Met de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie, kortweg NPAL, helpt de NOM noordelijke
industriële en industriegerelateerde bedrijven in het continu verbeteren van hun
productiviteit. Eén van de Ontwikkelclusters is VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu)
Noord-Nederland. Voor wie is het bedoeld? En wat mogen deelnemers verwachten?

een haal- en een brengplicht. Bij het ene thema breng je
veel in en krijg je relatief weinig terug. Bij weer een ander
thema is het juist net andersom. Van en met elkaar leren.
Het blijft boeiend.’

Zo ligt de focus in 2012 onder meer op het organiseren

Frank van der Giezen
Coördinator Kwaliteit, veiligheid en milieu

van VGM-reviews, het publiceren van de aannemersstan-

(regio Noord Oost) bij Reym

daard en het leren van elkaars incidenten.

‘Overal het beste
proberen uit te halen’

Nog plaatsen beschikbaar
De VGM Community is bedoeld voor directeuren, veilig
heidsdeskundigen, managers, KAM-coördinatoren van
opdrachtnemers en opdrachtgevers in Noord-Nederland.

‘Reym is een industriële reiniger met klanten in de chemie

‘Het is gericht op de (onder)aannemers van de bedrijven

De economische crisis, globalisering, vergrijzing, schaarste

NPAL is een totaalconcept dat industriële en industriege-

en de petrochemie. We zijn een bedrijf met een hoog kwali-

die in het VGM Netwerk zitten’, verduidelijkt Mathijs.

aan technisch personeel en opkomende nieuwe mark-

relateerde bedrijven uit Noord-Nederland wil helpen om

teitsbesef dat altijd werkt volgens de meest recente inzich-

‘De leden van de Community wisselen hun eigen ken-

ten. Ontwikkelingen die het bedrijfsleven flink hebben

hun productiviteit blijvend te verbeteren. Centraal staan

ten en richtlijnen. Op het gebied van veiligheid, gezondheid

nis en ervaringen uit, maar ook maken ze gebruik van

opgeschud. Meer dan ooit worden ondernemers gedwon-

de Ontwikkelclusters, waarbinnen collega-deelnemers,

en milieu hebben we in de loop der jaren een uitstekende

de kennis en ervaringen van de bedrijven uit het VGM

gen om scherp te zijn en vooral te blijven. Het moet

experts en voorbeeldbedrijven elkaar stimuleren en prik-

reputatie opgebouwd. Een voorname reden waarom we bin-

Cluster, de koplopers op VGM-gebied. Dat doen we door

beter, sneller, goedkoper, maar ook veiliger en duurzamer.

kelen om op een andere manier naar hun processen te

nen NPAL deelnemen aan het VGM Cluster. We willen onze

bijvoorbeeld workshops en bedrijfsbezoeken te organi-

Hoe kan Noord-Nederland in een snel veranderende

kijken. Netwerken, samen leren en verbeteren, daar draait

best practices graag delen met andere bedrijven. Over hoe

seren en informatie beschikbaar te stellen. Binnen de

wereld competitief blijven en haar concurrentiepositie

het om bij NPAL.

je bijvoorbeeld succesvol kunt investeren in de gezondheid

VGM Community is overigens nog een aantal plaatsen

van je medewerkers. Of om te laten zien wat een zorgvuldige

beschikbaar. Bedrijven die samen met andere bedrijven

versterken? Hoog tijd dus voor een stevig productiviteitsoffensief. De concurrentiekracht van noordelijke bedrij-

Nieuwe inzichten

aandacht voor veiligheid ons bedrijf al heeft opgeleverd.

uit Noord-Nederland hun VGM-prestaties willen verbe-

ven wordt tenslotte, mede door ons loonkostenniveau,

Mathijs Vreeman is projectmanager bij de NOM en

Maar ook willen we natuurlijk leren van andere bedrijven.

teren, kunnen zich altijd bij ons melden of voor meer

grotendeels bepaald door de arbeidsproductiviteit en

organisator voor verschillende ontwikkelclusters van

Overal het beste proberen uit te halen. Het VGM Cluster

informatie onze website www.npal.nl eens bekijken.’

de waarde die ze bieden. Vandaar dat de NOM in 2009

NPAL, waaronder VGM Noord-Nederland. Hij merkt dat

heeft voor ons wat dat betreft een duidelijke meerwaarde.

Meer weten? Neem contact op met Mathijs Vreeman via

startte met NPAL, de Noordelijke ProductiviteitsAlliantie.

er onder VGM-managers een continue behoefte bestaat

Niet in de laatste plaats vanwege de interessante contacten.’

vreeman@nom.nl of 06-21 51 85 03. |
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Kijk voor
Kunstmaand Ameland

vers nieuws

dagelijks op

nom.nl

november 2012 | Plaats: gehele eiland

Prima verblijf
Dwalen in november over het eiland Ameland en genieten van kunst,

Elders in deze NOMMER een interview met

cultuur en de ingetogenheid van het novemberlandschap. Dat kan tijdens

Marco van de Kreeke, directeur van Groningen

de Kunstmaand op Ameland, een cultureel hoogtepunt met een eiland-

Airport Eelde. Er is sprake van veel ontwikke-

brede expositie waar de zee de grens aangeeft.

lingen en nieuwe bestemmingen vanaf Eelde.
Primaverblijf is hier direct op ingesprongen.

In de inspirerende omgeving van Ameland exposeren in november bijna

Stop met zoeken in het enorme aanbod van

70 kunstenaars hun werk. De kunstenaars komen uit Nederland, Duitsland,

boekingsites, en maak een keuze uit de

Denemarken en Zweden en vertegenwoordigen diverse disciplines. Naast

accommodaties op bestemmingen die vanaf

schilderkunst is er onder meer fotografie, video-art, beeldhouwwerk,

GAE worden aangevlogen en die door Prima-

textiel, glaskunst en keramiek te bezichtigen. Breed is ook de variatie

verblijf zelf zijn bezocht.

ING: Meer mogelijk in het noorden
door nog betere samenwerking
Noord-Nederland kent zowel in 2012 als in 2013 geen
economische groei, meldt het Economisch Bureau van
ING Bank. De krimp is volgend jaar echter minimaal en de
provincie Groningen boekt zelfs een klein plusje.

www.primaverblijf.nl

Bron: www.vvvameland.nl

Resato International genomineerd
voor De Succesfactor
Het programma de Succesfactor (RTL 7/RTL Z) laat alle
elementen zien die met succes te maken hebben. Ook
komen de topbedrijven aan het woord die zijn genomineerd voor de ‘Nationale TV Succes Award’. Een daarvan
is Resato International uit Roden.
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De Groningse netwerk- en serviceorganisatie Connect
International helpt al bijna vijftien jaar buitenlandse
kenniswerkers op hun plek in het Noorden.
www.nom.nl/artikelen/67316/Connect_International_
wijst_expats_de_weg

www.nom.nl/artikelen/67409/ING__Meer_mogelijk_in_
het_noorden_door_nog_betere_samenwerking

in stijlen. Die beweegt zich tussen zeer realistisch en gedetailleerd en
volledig abstract in uiteenlopende materialen en technieken.

Connect International wijst
expats de weg

www.nom.nl/artikelen/67378/Resato_International_
genomineerd_voor_De_Succesfactor

Timmerfabriek De Verbinding
wint Hart-Hoofdprijs 2012
Miljoenenorder VDL goed voor
Friesland
De megaorder van VDL Bus & Coach, waarbij Arriva voor
100 miljoen aan bussen afneemt, is goed voor het Friese
bedrijfsleven.
http://www.nom.nl/artikelen/67257/Miljoenenorder_
VDL_goed_voor_Friesland

Kwetters!

Noordelijk SpeciaalBierfestival
3 november 2012 | Groningen
Voor echte liefhebbers van speciaalbieren is

Art Assen

het een waar feest. Op de 4e editie van het

3 en 4 november 2012 | Assen

Noordelijk SpeciaalBierfestival in Groningen
zijn 10 speciaalbierbrouwerijen aanwezig met

De TT Hall in Assen is het decor voor de derde editie van de overdekte

40 speciaalbieren.

kunstbeurs van het Noorden, Art Assen. Kunstliefhebbers en bezoekers

Alle brouwerijen zijn kleine ambachtelijke

maken hier kennis met alle hedendaagse kunstvormen, zoals schilder-

Nederlandse brouwerijen. Op het festival tap-

en beeldhouwkunst, fotografie, glas en keramiek.

pen of schenken de brouwers zelf de bieren.

Bijzonder is dat de exposanten niet hoeven te voldoen aan objectieve
criteria en dus niet beoordeeld worden door de toelatingscommissie.

Bron: www.uitzinnig.nl

Zo ontstaat er een enorme diversiteit in exposanten en geëxposeerde
kunstwerken.

Meer info: www.pint.nl/noord/festivals/03-

Ofichem wint
Groninger Ondernemingsprijs
2012
MXR levert paardendieren
artsen geavanceerde
röntgenaccessoires, NOM
investeert mee.

Noordzeeregio’s slaan handen
ineen voor onderzoek
naar efficiënt energiebeleid
Fries bedrijf Landustrie Sneek BV
heeft wereldprimeur met intelligent
dijkbewakingssysteem

De NOM is een financiële samenwerking aangegaan
met MXR uit Midlaren.
www.nom.nl/artikelen/67319/MXR_levert_
paardendierenartsen_geavanceerde_r%C3%B6ntgen_
accessoires___NOM_investeert_mee__

Landustrie heeft samen met Volker Wessels Telecom
een nieuwe methode ontwikkeld om dijken en stuwdammen met behulp van sensoren te bewaken en zo
nodig op afstand te stabiliseren.
www.nom.nl/artikelen/67163/Fries_bedrijf_
Landustrie_Sneek_BV_heeft_wereldprimeur_met_
intelligent_dijkbewakingssysteem_miljoenenorder_
voor_tankbouwer_Holvrieka

november-2012-groningen-4e-noordelijkeMeer info: www.arteventt.nl

speciaalbier-festival-2012.aspx
•

OK TOBER 2012
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‘Goed luisteren,
scherp analyseren’
Anja Rombout
Foreign Direct Investments (FDI)

‘Het is altijd fascinerend betrokken te zijn bij wat
ondernemers bedenken, creëren en produceren.
Ik mag bij veel bedrijven in de keuken kijken, en dat
blijft boeien. Inzage in bedrijfsprocessen krijg je niet
zomaar. Die positie moet je verdienen. De drive van een
ondernemer laat mij voor hem of haar harder lopen.
Goed luisteren, scherp analyseren: wat speelt hier,
waaraan is behoefte, nu of in de toekomst. Alles
draait om de vraag: Hoe kan ik deze ondernemer
verder brengen? Een gezond bedrijf is de basis voor
een sterke regionale economie.’

‘Kerntaak van Foreign Direct Investments (FDI) is het
acquireren en verankeren van investeerders in NoordNederland, waarvan een groot deel uit het buitenland
komt. Geïnteresseerde bedrijven doen we een aanbod,
daarbij nemen we vanzelfsprekend onze kennis van
vestigingslocaties en het vestigingsklimaat mee.
We kennen de noordelijke ondernemers en zijn daardoor
als geen ander in staat de voordelen van vestigen in
het Noorden aan anderen duidelijk te maken.
Meer weten? Bel ons of kijk op www.nvnom.com.’

FDI
Actueel

2008-2011: 47 projecten (vestiging, behoud en uitbreiding) in NNL ++ goed voor meer dan 2.100 arbeidsplaatsen waarvan
bijna de helft nieuw ++ meer dan 600 buitenlandse bedrijven gevestigd in NNL ++ € 2,5 miljard aan nieuwe investeringen

N.V. NOM • Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij
voor Noord-Nederland
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T (050) 521 44 44 • F (050) 521 44 00 • E info@nom.nl • I www.nvnom.com • www.nom.nl

